
 

ΕΓΓΡΑΦΕ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΣΑΡΣΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΕΚ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

Α. Προθεσμίες Εγγραφών 

Καλοφνται οι επιτυχόντεσ υποψιφιοι που υπζβαλαν παράλλθλο μθχανογραφικό να 

προςζλκουν απαραιτιτωσ από τθν 

Πζμπτθ 02-09-2021 ζωσ και τθν Παραςκευι 10-09-2021 

ςτα Δθμόςια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων επιτυχίασ τουσ για να 

υποβάλουν Αίτθςθ Εγγραφισ. Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ϊρεσ λειτουργίασ των ΙΕΚ και 

τθν οργάνωςθ τθσ προςζλευςθσ κα πρζπει να απευκφνεςτε ςτα ΙΕΚ1 επιτυχίασ. Στοιχεία 

επικοινωνίασ των κατά τόπουσ ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/index.php/site/contact 

Η τιρθςθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ εγγραφισ είναι ΚΡΙΙΜΗ. Όςοι επιτυχόντεσ υποψιφιοι 

δεν προςζλκουν εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ, αυτόματα κα κεωρθκοφν ότι δεν 

επικυμοφν να εγγραφοφν. Οι κενζσ κζςεισ που κα δθμιουργθκοφν, κα διατεκοφν προσ 

κάλυψθ από τθ διαδικαςία αιτιςεων του Σεπτεμβρίου, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του 

ν.4763/2020 και τον Κανονιςμό Λειτουργίασ των Ι.Ε.Κ.. 

Β. Δικαιολογητικά 

Κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτα κατά τόπουσ Δθμόςια ΙΕΚ1, οι επιτυχόντεσ υποψιφιοι 

οφείλουν να προςκομίςουν: 

1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότθτασ ι Διαβατθρίου τουσ. 

2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδϊν εγγραφισ τουσ (Απολυτιριο Λυκείου, Πτυχίο 

ΤΕΕ Β' Κφκλου) και όχι πτυχία ανϊτερθσ βακμίδασ (ΑΕΙ, ΤΕΙ). 

3. Βεβαίωςθ ΑΜΚΑ 

4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δθλωκζντων ςτθν αίτθςθ ςτοιχείων τουσ 

(κοινωνικά κριτιρια2, εργαςιακι εμπειρία3). 

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάηεται να είναι επικυρωμζνα. Αρκοφν απλά, ευανάγνωςτα 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 

/Α'/26-3-2014). 

1
 Τα Δθμόςια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείασ από 1/9 λειτουργοφν απογευματινζσ ϊρεσ (13.00-21.00) 

2
 Βλ. Παράρτθμα 1 

3
 Βλ. Παράρτθμα 2 
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Αντίςτοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτφπων των ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί αρχικά 

από δικθγόρο κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 

εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτθ ρφκμιςθ 

(π.χ. απολυτιριο ιδιωτικοφ λυκείου που φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων). Επίςθσ, 

γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο. 

Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να υποβάλουν τα δικαιολογθτικά τουσ αυτοπροςϊπωσ, όπωσ 

αναγράφεται ςτθν πρόςκλθςθ. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για ςοβαρό και τεκμθριωμζνο 

λόγο (π.χ. αςκζνεια, ωράριο εργαςίασ), τα δικαιολογθτικά του υποψθφίου κατατίκενται με 

τθν απαραίτθτθ εξουςιοδότθςθ ςτο φάκελο εγγραφισ. 

Το προςωπικό των ΔΙΕΚ κα προβεί ςε ζλεγχο ορκότθτασ των δθλωκζντων μορίων του 

επιτυχόντα, όπωσ φαίνονται ςτθν αίτθςθ του, ςε αντιπαραβολι με τα προςκομιηόμενα 

δικαιολογθτικά και κα καταχωρίςει το αποτζλεςμα του διοικθτικοφ ελζγχου κάκε 

ενδιαφερόμενου ςτο ΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ με τθν ίδια χρονικι προκεςμία με βάςθ τισ οδθγίεσ ςτισ 

Ανακοινϊςεισ του ΠΣ. 

Τπενκυμίηεται ότι απαγορεφεται θ εγγραφι του υποψθφίου  

ταυτόχρονα ςε ςχολι, τμιμα ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ ΑΕΙ και  

ςε Δθμόςιο ΙΕΚ. 2 

 

Επίςθσ, 
 επειδι όλοι οι επιτυχόντεσ του παράλλθλου μθχανογραφικοφ ζχουν 
δικαίωμα καταχϊριςθσ νζασ αίτθςθσ επιλογισ τουσ ωσ καταρτιηόμενοι 
ςε οποιοδιποτε ΔΙΕΚ το επτζμβριο ςτθν ίδια ι ςε διαφορετικι 
ειδικότθτα, παρακαλοφμε ενθμερϊςτε τουσ ότι ΕΧΟΤΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να 
κατοχυρϊςουν τθν αρχικι τουσ κζςθ μζχρι να επιλεγοφν εκ νζου.  
Αν ωςτόςο επιλζξουν να μθν το πράξουν, ι να το ξαναςκεφτοφν, τότε 
οφείλουν να γνωρίηουν ότι αν μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ των 
εγγραφϊν του παράλλθλου μθχανογραφικοφ δεν ενθμερωκεί ςωςτά 
θ καρτζλα τουσ, τότε χάνουν το δικαίωμα εγγραφισ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

Δικαιολογθτικά Κοινωνικϊν κριτθρίων 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

Α. Πολυτεκνία 

Δικαιολογθτικά: πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ι πιςτοποιθτικό πολυτεκνίασ ςε 
ιςχφ ι δικαςτικι απόφαςθ ι άλλο ζγγραφο που να πιςτοποιεί τθ γονικι μζριμνα. 

Β. Σριτεκνία 

Δικαιολογθτικά: πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του διμου ι τθσ κοινότθτασ ι 

βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου 

Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) (κ.υ.α.) που περιζχει όλα τα 

γεγονότα των οποίων θ ςυνδρομι αποτελεί προχπόκεςθ για τθν κατά νόμο κτιςθ τθσ 

ιδιότθτασ του τρίτεκνου γονζα ι τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό 

αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ. 

Γ. Μονογονεϊκι οικογζνεια 

Δικαιολογθτικά: δικαςτικι απόφαςθ ι άλλο ζγγραφο που να πιςτοποιεί τθ γονικι μζριμνα, 

πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του διμου ι τθσ κοινότθτασ 

Δ. Ειδικι περίπτωςθ (Ελλθνοκφπριοι από τα κατεχόμενα τθσ Κφπρου ι μζλθ τθσ ελλθνικισ 
μειονότθτασ τθσ Αλβανίασ). 

Δικαιολογθτικά: Αποδεικνφεται με Ειδικό Δελτίο Σαυτότθτασ Ομογενοφσ (ΕΔΣΟ). Διαβάςτε 
περιςςότερα ςε ςχζςθ με τθν ζκδοςθ του ςυγκεκριμζνου ΕΔΤΟ εδϊ: 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo content&perform=view&id=93507&Itemi 

d=114&lang= 

Επίςθσ, για κατόχουσ ΕΔΤΟ υπάρχει θ υπθρεςία ζκδοςθσ του ψθφιακοφ ΕΔΣΟ εδϊ: 

https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/ellenike-astunomia/eidiko-deltio-tautotetas- 
omogenous-edto-apo-albania 

Σχετικά με τθ διλωςθ τθσ ειδικισ περίπτωςθσ, επιςθμαίνουμε ότι υποψιφιοι που τθ 

δθλϊνουν, ςυμμετζχουν ςε ξεχωριςτι διαδικαςία επιλογισ από τουσ υπόλοιπουσ 

υποψθφίουσ. Επομζνωσ, επιτυχόντεσ για τουσ οποίουσ κα διαπιςτωκεί κατά το διοικθτικό 

ζλεγχο ςτισ εγγραφζσ ότι ζχουν δθλϊςει ψευδϊσ ότι ανικουν ςτθν ειδικι περίπτωςθ, 

χάνουν το δικαίωμα για εγγραφι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

Δικαιολογθτικό για Προχπθρεςία 

Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ από τον αντίςτοιχο αςφαλιςτικό φορζα, ςτο οποίο φαίνεται θ 

ςυνάφεια του εργαςιακοφ αντικειμζνου με το αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ όπου επικυμείτε 

να φοιτιςετε. 
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